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: الحمد هلل رب العالمين، يحفظ عباده سبحانو، فإذا أخذىم فإلى جنتو ورضوانو، ويكبت أعداءه، فإذا أىلكهم فإلى سخطو ونيرانو، أما بعد   

وأّمة اإليمان في عجٍز وىوان ال  المفلقد استطال الطاغية بشار وجنده وزبانيتو على العباد والبالد، فأكثروا فيهم وفيها قتالً وتشريدا، وىدماً وتدميرا . وأغلب أىل اإلس
لعملية، في جسد الطغيان حتى أثخنوُه و ايدرون ما يفعلون، غير أنَّ اهلل جّلت قدرتو قد يّسر ألجناٍد من جنده سبيَل الجهاد، فشنُّوا الغارة تلو الغارة، ونفّذوا العملية تل

 بفضل اهلل جراحاً، وملؤوه قروحاً . 

قبالً ما  –أعزىا اهلل  –ولقد علمت األمة كلُّها بأفعال مجرمي بشار في الشام وأىلو، فكانت كتائب الجهاد قد أسرجت خيولها، وقد أتاكم من أخبار جبهة النصرة 
 أتاكم . 

األّمة بصباح مليء بعزة اإليمان، وصيحات الجهاد، من آساد جبهة النصرة وىم  –بفضل اهلل تعالى  –وقْد طالع ىذا اليوم 
يدّكون ىيئة أركان الجيش في ساحة األمويين، فإذا ىي ىاوية على أركانها، خاويٌة على عروشها، وصدَق في أولئك 

 المجاىدين األبطال ما قالُو قائُد المجاىدين صلى اهلل عليو وسلم ذاَت معركٍة :

)إنّا إذا نزلنا بساحِة قوٍم فساَء صباُح المجرمين (    

 أما تفصيل الكالم في ىذه الغزوة المباركة والمعركة المشّرفة فإليكموه :

المرحلة األولى:    

م وفي حوالي الساعة السابعة صباحاً، تمكن االستشهادي البطل: أبو مهند الشامي 2012-9-26في صباح يوم األربعاء 
من إيصال سيارتو إلى الجهة المحاذية لمبنى ىيئة األركان من الجهة الجنوبية فلما صارت في أقرب نقطة ممكنة من المبنى 

فّجرىا لتوقع دماراً كبيراً فيو من تلك الناحية وليصل العصُف وقوتو إلى كامِل المبنى، فُيقتُل من قُتل، وُيجرح من جرح، 
 ويمأل الهلع والرعب قلوَب الباقين . 

 المرحلة الثانية:

انطلقت سيارة مفخخة تقّل مجموعة االقتحام االستشهادية، وىم أربعة استشهاديين، نحو الباب الرئيسي واستغلَّ اإلخوة 
حالة الهلع ليأمروا عناصر الحراسة بفتح الباب، وظن عناصر الحراسة أن اإلخوة من مسؤولي حماية المبنى وأّكد ذلك أنهم 

 يلبسون نفس لباسهم، ففتح العناصر الباب لهم، فدخلوا وىم يرجون وعَد اهلل تعالى :

ُلوْا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمنِ )   (  ينَ اْدُخُلوْا َعَلْيِهُم اْلَباَب فَِإَذا َدَخْلُتُموُه فَِإنَُّكْم َغالُِبوَن َوَعَلى الّلِو فَ تَ وَكَّ

 مبنى هٌئة األركان قبل العملٌة بقلٌل

 العملٌة االستشهادٌة على الجهة الجنوبٌة للمبنى

 الدخان ٌتصاعد جراء التفجٌر األول
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ال ك ذاب  م ةأما عمليُة االقتحام فُتعيد إلى األذىان صورَة البراء بن مالك رضي اهلل عن و وى و ي ق ت ح م وح ي دًا إال م ن س الح و ح دي ق ة ال م وِت ع ل ى ُمس ي ل  
ومرتّديو، إذ اقتحَم ىؤالء اإلخوُة رحمهم اهلل وتقبّلهم وإخوانهم في الش ه داء م ب ن ى 

فسيطروا بفضل اهلل ومدده عل ى ال ط اب و األول وق ت ل وا م ن ف ي و ث م “  ىيئة األركان” 
حرقوه ثم فجروا الّسيارة التي ركنوىا عند الباب الرئيسي عن بعد، فاندلعت الني ران 
تلتهم ُ الواجهة األماميَة للمبنى، وقد استمرَّ ىذا الحريُو إلى الساع ة ال راب ع ة عص راً 

إلى الط ب ق ة ال ث ان ي ة –رقّاىم اهلل في درجات الجنة   –بل بعد ذلك.ثم ارتقوا اإلخوُة 
ليسيطروا على ذلك الطابو أيضاً فيقتلوا من فيو ثم يحرقوه، ثم تحّصن وا ف ي أع ل ى 
طوابو المبنى بعد أن قتلوا وجرحوا من كان في المبنى ومن كان ح ول و م ن ع ن اص ر 

د ىجوِم كبير من عصابات بش ار، ال ت ي أت ت م ددًا ومس اع دًة  حمايتو، وبدؤوا بصِّ
للمبنى، وقد استخدمت ىذه العصابات م داف ع ال دوش ك ا وق ذائ ف اير ب ي ج ي 
والرشاشات والبندقيات ايلية، وقد استم رْت ى ذه ال م ع رك ة م ا ي زي ُد ع ل ى ث الِث 
ساعات متواصلة، بين جموع وعتاٍد، وبين أربعٍة ... نعم أربعة من مجاىدي ج ب ه ة 
النصرة، ولكن شتان شتان بين من يقاتُل في سبيل الطاغوت ومن يقاتُل في س ب ي ل 

ت ق بّ ل ه م اهلل ف ي   –اهلل تعالى، ثم ال تنتهي معركتُ و ح ت ى ُيس ل َم روح و إل ى ب ارئ ه ا 
 الشهداء . 
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 تفجٌر السٌارة الثانٌة عن بعد من قبل المجاهدٌن بعد اقتحامهم المبنى

 احتراق المبنى بسبب التفجٌر الثانً من الخارج وبفعل المجاهدٌن فً الداخل

 احتراق المبنى بسبب التفجٌر الثانً من الخارج وبفعل المجاهدٌن فً الداخل



 وهللا غالٌب على أمره ولكنَّ أكثَر الناس الٌعلمون

 جبهُة النصرة ألهل الشام

 من مجاهدي الشام فً ساحات الجهاد

 القسم اإلعالمً 

 ال تنسونا من صالح دعائكم
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ه ى ذ لقد كانت ىذه العمليُة معركًة بحٍو، وكانت غزوًة عن صدق، أعادت إلى فكر الناس وعقلهم ما يستطيُع أىُل اإليمان أن يفعلوه، ولعّل في
 العملية وأمثاُلها تحريضاً وتحريكاً للهمِم الغافية لتدرك القمم العالية .

 ياأّمَة اإلسالم ال تبكي من الخذالن

 فالعزُّ ُسطِّر مجده بكتائب اإليمان

 إذا أنزلْت ذلَّ الهزيمة في عصبة الطغيان

 وأنوَفهم قد َمّرغْت في غزوة "األركان"
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